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 . ٓشدِخ ٖٓ ػٔش اُلشد رزغْ ثبُذ٣ٞ٤خ ٝاُ٘ٔٞ اُز٠٘ٛ ٝاُ٘لغ٠ ٝاالجزٔبػ٠ :انشجبة 

  .رذػ٤ْ هذساد اُشجبة ٝٓؼشكخ دوٞهٚ ٝٝاججبرٚ ٝػالهزْٜ ثٔإعغبد اُذُٝٚ:  متكني انشجبة
  ٝاُؼذاُخأُجزٔغ ٝرذو٤ن اُشكب٤ٛخ دٞاٍ أٝاُذٌٞٓخ ُزذغ٤ٖ اُشجبة رؼبٕٝ : انتنًيخ ادلغتذايخ

 ٓغبٛٔٚ اُشجبة ك٠ خذٓٚ ك٠ خذٓخ أُجزٔغ دٕٝ اُذصٍٞ ػ٠ِ ٓوبثَ ٓبدٟ: انتطٌعَانعًم 

 &ْٛ اُؼٔٞد اُلوشٟ ُالٓخ.       & ٣ذ٣ٜب اُو٣ٞخ اُز٠ رج٠٘ ٝرذ٠ٔ . ؟أركش أىًيخ انشجبة ط: 

 .& ٛٔضح اُٞصَ ث٤ٖ اُذبضش ٝأُغزوجَ.     & ٝهٞد ًَ دشًبد اُزـ٤٤ش االجزٔبػ٠                 

 ) انشجبة ىى ًلٌد انتمذو ًانتنًيخ ( ىبد يخبل عهَ رنك  ط:   
ّ أر ًبٗٞا ثٔضبثخ اُششاسح اال٠ُٝ ُٜب ٝأُلجش ٣3122٘ب٣ش أُج٤ذح  36اُذٝس اُزٟ هبّ ثٚ اُشجبة أُصشٟ ك٠ صٞسح   

 . االجزٔبػ٤خ ٝاُؼذاُخ االهٟٞ الٗذالػٜب كوذ خططٞا ٝرٞاصِٞا ٝصبسٝا ٤ُطبُجٞا ثبُؼ٤ش ٝاُذش٣خ

 يتغى انشجبة ثعذد ين اخلصبئص ادلًيضح نو( ًضح رنك ط: ) 
 & االعزوالٍ ٝاالػزٔبد ػ٠ِ اُ٘لظ .                   اُوذسح ػ٠ِ اُزخ٤َ ٝاالثذاع .&     

 & روجَ االكٌبس اُجذ٣ذح ٝاالعزجبثخ ُِزـ٤شاد االجزٔبػ٤خ          اُزٔزغ ثبُذ٣ٞ٤خ  ٝاُ٘شبط .&    

 انشجبة ادلعشض نهخطش اىل حالحخ أنٌاع ( ثني رنك ميكن تصنيف فئبد ) ط:     
 . ط: اركش أىى ادلخبطش ادليذدح نهشجبة فَ اجملتًع   

 اننٌع انخبنج اننٌع انخبنَ اننٌع االًل
الشباب الذي ٌواجه الخطر ولكنه لم 

ٌعٌش فً  يمثل الشباب الذٌقع فٌه 
تجعله  ظل ظروف اقتصادٌة صعبة

 . عرضة للتسرب من المدرسة

اُزٟ ٝهغ ك٢ اُخطش ٌُ٘ٚ ُْ ُشجبة ا

٣زؼشض ُِؼوبة اٝ أُؼبٗبح ٓضَ 

 اُشبة أُ٘ذشف اُزٟ ُْ ٣غجٖ .

رؼشض ثبُلؼَ ا٠ُ اُشجبة اُزٟ 

ُِؼوبة اٝ أُؼبٗبح ٓضَ اُشبة 

 أُغجٕٞ اٝ أُزغشة ٖٓ أُذسعخ 

 ٖٓ أُذسعخ

 ؟ نهذًل شجبثيخان انٌطنيخ انغيبعبد فبئذح يب: ط   انٌطنيخ؟ انغيبعبد فٌائذ اركش: س 
 باألتى المجتمع من تمثل التزام وتعهد                             

 & ٓشبسًخ اُشجبة ك٠ ئرخبر اُوشاس ثبُذُٝٚ             &اُزٞص٣غ اُؼبدٍ ُِضشٝاد        &رذو٤ن اٛذاف اُشجبة  

 ط: يب أىى جمبالد متكني انشجبة ؟
 اجملبل انخمبفَ االجتًبعَاجملبل  اجملبل االلتصبدٍ اجملبل انغيبعَ

ٖٓ خالٍ ٗشش اُذ٣ٔوشاط٤خ 

ٝدوٞم االٗغبٕ ٝرذاٍٝ 

 اُغِطخ 

٣زٔضَ ك٠ ٓٞاجٜخ اُجطبُخ 

ٝا٥ٛزٔبّ ثضوبكخ اُؼَٔ 

 اُذش 

ٖٓ خالٍ رٞك٤ش ٓجذأ رٌبكإ 

اُلشص ث٤ٖ اُلوشاء 

 ٝاالؿ٤٘بء 

٣زٔضَ ك٠ رط٣ٞش اُزؼ٤ِْ 

ثبُضوبكخ ٝاالٛزٔبّ 

 أُصش٣خ

 حذد أدًاس انشجبة فَ اجملتًع ؟                                               
 . يصش فَ االجتًبعَ انتغيري فَ ادلشبسكخ  -1
 .ّ  2121ك٢ صٞسح طالة ٓذسعخ اُذوٞم ٓشبسًخ  -

 ّ . 2194ٓشبسًزْٜ ك٢ دشة أًزٞثش ػبّ   -               ٓوبٝٓخ االدزالٍ اُ٘ج٤ِضٟ . -

 1ّ اُز٢ صبسد ػ٠ِ اُظِْ ٝاُلغبد  ٣3122٘ب٣ش  36ك٢ صٞسح دٝسْٛ أُز٤ٔض  -
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 ادلشبسكخ فَ حتميك انتنًيخ . -2
 & أُشبسًخ ك٠ أُؼغٌشاد اُشجبث٤خ             االجزٜبد ك٠ أداء أػجبء اُؼَٔ .& 

 ٓغ ا٣جبد دٍِٞ.    & أُشبسًخ ثبُشأٟ ك٠ أُششٝػبد اُو٤ٓٞخٓزبثؼخ ٓشٌالد أُجزٔغ & 

  .انعًم انتطٌعَ ادلشبسكخ فَ جمبالد  -3

  ػٖ طش٣ن اُزجشع ُِلوشاء ٝر٘ظ٤ْ دٔالد اُزٞػ٤خ االجزٔبػ٤خ جملبل االجتًبعَا

 أُشبسًخ ك٠ ٗشش اُؼِْ ٝٓذٞ اال٤ٓخ اجملبل انعهًَ

 ر٘ظ٤ْ دٔالد اُزٞػ٤خ اُج٤ئ٤خ ٝاُذلبظ ػ٠ِ اُج٤ئخ اجملبل انجيئَ 

  أُشبسًخ اُذػٞح ٝر٤ٔ٘خ ٝرصذ٤خ اُٞػ٠ اُذ٠٘٣ ألكشاد أُجزٔغ اجملبل انذيىن

 أُشبسًخ ك٠ ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ اُغ٤بع٠ ألكشاد أُجزٔغ ٝاُذكبع ػٖ دوٞم االٗغبٕ اجملبل انغيبعَ 

 ط:حذد فٌائذ انعًم انتطٌعَ نهفشد ًاجملتًع ؟  
 ثبننغجخ نهًجتًع ثبننغجخ نهفشد

 اًزغبة خجشاد جذ٣ذح.-2

 ر٤ٔ٘خ سٝح اُٞالء ٝاالٗزٔبء -3

 ر٤ٔ٘خ اُوذساد ٝأُٜبساد اُشخص٤خ .-4

 اربدخ اُلشصخ ُِؼَٔ اُجٔبػ٠ ٝاُؼَٔ ك٠ كش٣ن-5

 دػْ ػ٤ِٔبد اُز٤ٔ٘خ ثبُٔجزٔغ . -2

 ٣إدٟ ا٠ُ رـ٤٤ش االرجبٛبد ٝاُو٤ْ اُغِج٤خ. -3

 ٣غبػذ ػ٠ِ رٞك٤ش اُجٜٞد اُذ٤ٌٓٞخ . -4

 ٣ض٣ذ ٖٓ اُزٔبعي االجزٔبػ٠ ث٤ٖ اكشاد أُجزٔغ -5

 

 
 انذكتٌس / عصبو حجَ                                  

 دًزٞساح ٓصش٣خ ك٢ اًزشبف اٌُٞاًت ٝاألهٔبس.ػ٠ِ دصَ  ْ كضبء ٓصش١ػبُ -  

 . ٣ششف ػ٠ِ ٓششٝع ُذساعخ أُزٗجبد ك٠ ًٝبُخ  "ٗبعب"  اُلضبئ٤خ -

 . ٣شبسى ك٢ أثذبس اعزٌشبف أُبء ك٢ ًًٞت أُش٣خ ٝرذس٣ت سٝاد اُلضبء -

ص٤بد اُلٌش٣خ ك٢ ص٘لزٚ اُجبٓؼخ اُؼشث٤خ ٝٓجِخ "رب٣ٔض" األٓش٤ٌ٣خ ًٞادذ ٖٓ أْٛ اُشخ -

 . ٓصش ٝاُؼبُْ اُؼشث٢ ٝٛٞ ك٢ اُزبعؼخ ٝاُؼشش٣ٖ ٖٓ ػٔشٙ

 انذكتٌس / صكَ جنيت حمًٌد                      

ٌبٕ اد٣جب ٣ذبٍٝ ٓضط اُلِغلخ ثبالدة ٣ٝؼذ ٖٓ اثشص اُلالعلخ اُؼشة ك٠ كك٤ِغٞف االدثبء ٝاد٣ت اُلالعلخ 

 . اُوشٕ اُؼشش٣ٖ

  صذبكخًزبثبرٚ اُلِغل٤خ ك٠ ٓجبٍ اُ

 .ارصَ ثبُصذبكخ ك٠ صٖٓ ٓجٌش ٓغ ٓجِخ اُشعبُخ  -2
 .ػٜذد ا٤ُٚ ٝصاسح اُضوبكخ ثبصذاس ٓجِخ اُلٌش أُؼبصش  2176ع٘خ  -3
  .ا٠ُ اعشح االٛشاّ االدث٤خ ٝشبسى ثٔوبُخ اعجٞػ٤خ ر٘شش ًَ صالصبء ْ ثؼذ ػٞدرٚ ٖٓ ا٣ٌُٞذ اٗض -4

            -:شادَ ٓشد د٤برٚ اُلٌش٣خ ثضالصخ ٓ             اعٜبٓبرٚ اُلٌش٣خ

 ب ث٘وذ اُذ٤بح االجزٔبػ٤خ ك٠ ٓصش.آزذد دز٠ علشٙ ا٠ُ اٝسثب اٗشـَ ك٤ٜ -:ادلشحهخ االًىل -2
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 .ثؼذ سجٞػٚ ٖٓ اٝسثب دػب ا٠ُ رـ٤٤ش عِْ اُو٤ْ ٝاالخز ثذضبسح اُـشة  -: ادلشحهخ انخبنيخ -3

 .شث٤خ شٜذد ػٞدرٚ ا٠ُ اُزشاس اُؼشث٠ ثبدضب ػٖ عٔبد ا٣ُٜٞخ اُؼ ادلشحهخ انخبنخخ -4

 ٠ٛ23 هصخ ٗلظ ٝهصخ ػوَ ٝدصبد اُغ٤ٖ٘  ٝرٞك٠  ك٠  -: لذو عريتو انزاتيخ فَ حالحخ كتت

 ّ  2114عجزٔجش  8ٛـ أُٞاكن  2525سث٤غ االٍٝ 

٣شٟ رشى اُزشاس ًِٚ اٗزذبس دضبسٟ ًٝبٕ ٣ز٠٘ٔ إ  ال ٗؼ٤ش ػبُخ ػ٠ِ ؿ٤شٗب  : يكبنخ انرتاث

 ًٔب كؼَ أُغِٕٔٞ د٤٘ٔب اخزٝا ٖٓ اُذضبسح االؿش٣و٤خ ٝاضبكٞا ا٤ُٜب .ك٤جت إ ٗلؼَ 

 ثذلع اُوشإٓ اٌُش٣ْ دٕٝ اُؼَٔ ثٚ.ٝ ٣شٟ إ اُغش ٝساء رخِق اُؼبُْ االعال٠ٓ ٛٞ اْٜٗ ٣ٌزلٕٞ 

 يكبنخ االعالف 
ؼِٔبء اُال ٣وزصش ػ٠ِ ػِٔبء اُذ٣ٖ ثَ ٣جت إ ٗض٤ق ا٤ُْٜ اعٔبء كدػب ا٠ُ االػزضاص ثبالعالف  -2

  .ٝأُإسخ٤ٖ ٝاُشؼشاء ٝاُلالعلخ اُز٣ٖ ٝجٜٞ جٜٞدْٛ ٗذٞ كْٜ إٌُٞ
 ٖ.دػب ا٠ُ جؼَ اعالٓ٘ب ػ٠ِ ٗلظ اُطش٣ن اُزٟ ًبٕ ػ٤ِٚ اعالّ اُغبثو٤ -3

 سؤيتو فَ اننيٌض ثباليخ انعشثيخ 
٣شٟ إ اْٛ ٝعبئَ ػٞدح اُؼبُْ االعال٠ٓ ا٠ُ اُش٣بدح ٝاُوٞح ٛٞ جذ٣خ االٛزٔبّ ثبٌُشق ػٖ اعشاس  -2

 .رذ٣َٞ اُؼِْ ا٠ُ ػَٔ ك٠ ج٤ٔغ أُجبالد اُزطج٤و٤خ ٝ إٌُٞ 

 ًبٕ ٣إٖٓ ثوُٞخ رؼب٠ُ ) ئٕ هللا ال ٣ـ٤ش ٓب ثوّٞ دز٠ ٣ـ٤شٝا ٓب ثأٗلغْٜ  ( كالثذ إ ٗجذأ ثبٗلغ٘ب  -3
ٌٝٛزا سؤ٣خ ص٠ً ٗج٤ت ٓذٔٞد هبئٔخ ػ٠ِ ص٘بئ٤خ اُذ٣ٖ ٝاُؼِْ كبُذ٣ٖ ٛٞ أُذشى االعبع٠ ك٠ 

 . ِذ٣ٖ ثذٕٝ االعزلبدح ٖٓ االٗجبصاد اُؼ٤ِٔخاُذػٞح ا٠ُ اُؼِْ ٝال كْٜ ُ

  انذكتٌس عهَ يصطفَ يششفخ   ) اينشتبين انعشة (
ثؼذ دصُٞٚ ػ٠ِ اُشٜبدح االثزذائ٤خ ًٝبٕ االٍٝ ػ٠ِ اُوطش أُصشٟ  رٞك٠  2818ُٝذ ػبّ 

 شخص٤زٚ ثبُجذ ٝاُصجش ٝدت اٌُلبح. ٝاُذٙ  كٌبٕ اُؼبئَ العشرٚ ٝٛزا ٛٞ اُغش ك٠ ٓب ٣ؼشف ػٖ

 يبيبتو انعهًيخ اع
ػبُْ س٣بض٤بد ٝك٤ض٣بء ٓصشٟ ٗجؾ ك٠ عٖ ٓجٌش ًٝبٗذ ٗظش٣زٚ ك٠ االشؼبع ٝاُغشػخ ٖٓ اْٛ  -2

 ًبٕ ٖٓ اٍٝ ٖٓ  هبّ ثجذٞس دٍٞ ا٣جبد ٓو٤بط ُِلشاؽ. ٗظش٣برٚ 
 ًبٕ ادذ اُوالئَ اُز٣ٖ ػشكٞا عش رلزذ اُزسح ٝادذ اُؼِٔبء اُز٣ٖ دبسثٞا اعزخذآٜب ك٠ اُذشة -3
كٌشح إ اال٣ذسٝج٤ٖ ٣ٌٖٔ ٖٓ ص٘بػخ ه٘جِخ اإل اٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ز٠٘ٔ إ رص٘غ ٝهذ  ًبٕ اٍٝ ٖٓ اضبف -4

 اعيبيبتو فَ نيضخ االيخ . رْ ص٘بػزٜب ثؼذ ٝكبرٚ ك٠ اُٞال٣بد أُزذذح ٝسٝع٤ب

 ًبٕ ٖٓ أُإ٤ٖ٘ٓ ثب٤ٔٛخ اُؼِْ ك٠ روذّ االْٓ  ٝٗششٙ ث٤ٖ ج٤ٔغ كئبد اُشؼت   -2
 .ال ٣ذغٕ٘ٞ ص٘بػخ اٌُالّ  ًبٕ ٣شٟ إ ٓب ٣إخز ػ٠ِ اُؼِٔبء ٛٞ اْٜٗ -3

ٗذٖ ٝاُؼِْ (  -اُؼِْ ٝاُذ٤بح    -اُزسح ٝاُو٘بثَ  -اُق اُؼذ٣ذ ٖٓ اٌُزت ٜٓ٘ب ) اُ٘ظش٣خ اُ٘غج٤خ   -4

 .ًٝبٕ ٣وٍٞ اُذٌٞٓخ اُز٠  رَٜٔ ك٠ دساعخ اُزسح٠ٛ دٌٞٓخ رَٜٔ اُذكبع ػٖ ٝطٜ٘ب

 دًسه فَ تطٌيش كهيخ انعهٌو  -5

  .ادذ ٖٓ إ رخشط ًض٤ش٣ٖ اٗصبف ػِٔبءًبٕ ٣وٍٞ خ٤ش ٤ٌُِِخ إ رخشط ػبُٔب ٝ -2
 .رٔزؼذ ٤ًِخ اُؼِّٞ ك٠ ػصشٙ ثشٜشح ػب٤ُٔخ ٝاعؼخ د٤ش اٛزْ ثبُجذش اُؼ٠ِٔ  -3
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 اُؼشث٤خ دٍٞ دساعخ اُش٣بض٤بد اُجذزخ ا٠ُ اُِـخ -5 .٤ِض٣خ ٝاُزشجٔخ  ثب٤ٌُِخاٗشأ هغٔب ُِـخ االٗج -4

 دًسه فَ احيبء انرتاث 
ضدٛش دبضش آٚ ال رٜزْ ٣ثذ إ ٜٗزْ ثٜب ط٣ٞال ٣ٝشٟ اٗٚ ال ٣شٟ إ صوبكز٘ب ٠ٛ اُضوبكخ االص٤ِخ ال

 .ثذساعخ ٓبض٤ٜب كالثذ ٖٓ اُٞهٞف ػ٘ذ ٗٞاثؾ االعالّ ٝاُؼشة كغبْٛ ك٠ اد٤بء اٌُزت اُوذ٣ٔخ 

 دًسه فَ احليبح انغيبعيخ 
 أُجزغ.ال ثذ إ ٣ٌٕٞ را اصش كؼبٍ ك٠ ك٣شٟ إ اعزبر اُجبٓؼخ ال ٣وزصش دٝسٙ ػ٠ِ اُؼِْ كوظ 

 ًسه فَ احليبح االجتًبعيخ د
 شبسى ك٠ اٗشبء جٔبػخ اُطلُٞخ أُششدح &   شبسى ك٠ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُشبس٣غ أُصش٣خ & 

هبٍ ا٣٘شزب٣ٖ : ال اصذم إ ٓششكٚ هذ ٓبد اٗٚ ٓبصاٍ د٤ب   لبنٌا عنو :  1591ينبيش  11تٌفَ

كخ ك٠ أُجبٍ اُؼ٠ِٔ اصش ك٠ هبٍ اد٣ت ػجذهللا ُوذ ًبٕ ُظٜٞس ٓٞاٛت ٓشش    -ث٤٘٘ب ٖٓ خالٍ اثذبصٚ  

 ًلبد٘ب ضذ اُ٘لٞر االج٘ج٠ كوذ دشس االسادح أُصش٣خ ك٠ ٓجبٍ اُؼِّٞ ٖٓ اُغ٤طشح االج٘ج٤خ 

 االٗغب٤ٗخ ٝدكغ د٤برٚ صٖٔ ٜٗضزٜبسدْ هللا ش٤ٜذ اُؼِْ اُزٟ ششف ٓصش ثؼِٔٚ ٝاخالهٚ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝ
  ومسريح يٌعَ  ) يظ كٌسٍ انششق  ( تهًيزح انعاليخ يصطفَ يششف

اخزبسد ع٤ٔشح ٓٞع٠ ٤ًِخ اُؼِّٞ ثجبٓؼخ اُوبٛشح ُٝلزذ ٗظش اعزبرٛب   حيبتيب اجلبيعيخ :

 اُذًزٞس ٓصطل٠ ٓششكخ ٝربصشد ثٚ ًض٤شا 

   .دصِذ ػ٠ِ ثٌبُٞس٣ٞط اُؼِّٞ ًٝبٗذ اال٠ُٝ ػ٠ِ دكؼزٜب ٝػ٤٘ذ ٓؼ٤ذح ثب٤ٌُِخ

 انعهًيخ  تيباعيبي
  .ثش٣طب٤ٗب ٝدصِذ ػ٠ِ اُذًزٞساح ك٠ االشؼخ اُغ٤٘٤خدصِذ ػ٠ِ دسجخ أُبجغز٤ش ٝعبكشد ك٠ ثؼضخ ا٠ُ  -2
  .اُو٘جِخ اُزس٣خ ٖٓ ٓٞاد ك٠ ٓز٘بٍٝ اُج٤ٔغ٤ًٝو٤خ ص٘بػخ رٞصِذ ُٔؼبدُخ رلز٤ذ أُؼبدٕ اُشخ٤صخ  -3
  2158هبٓذ ثزبع٤ظ ٤ٛئخ اُطبهخ اُزس٣خ ثؼذ صالصخ اشٜش ٖٓ اػالٕ دُٝخ اعشائ٤َ ػبّ  -4

ػالط اُغشطبٕ ك٠ اُؼبُْ كٌبٗذ روٍٞ ار٠٘ٔ إ ٣ٌٕٞ ًبٗذ رز٠٘ٔ إ ٣زوذّ   انطجيخ باعيبيبتي

 .ػالط اُغشطبٕ ثبُزسح ٓضَ االعجش٣ٖ 

ًبٗذ ربَٓ إ ٣ٌٕٞ ُٔصش ٝاُٞطٖ اُؼشث٠ ٌٓبٕ ٝعظ اُزوذّ اُؼ٠ِٔ اٌُج٤ش     اعيبيبتيب انغيبعيخ

أُجٌش ٖٓ  ّكٌبٗذ رإٖٓ ثبٕ ص٣بدح ٤ٌِٓخ اُغالح اُٟ٘ٞٝ ٣غْٜ ك٠ رذو٤ن اُغالّ ُٝلذ اٗزجبٜٛب االٛزٔب

 . اعشائ٤َ ثبٓزالى االعِذخ ا٣ُٝٞ٘خ ٝعؼ٤ٜب ُالٗلشاد ثبُزغِخ اُٟ٘ٞٝ ك٠ أُ٘طوخ

  نشبطبتيب االجتًبعيخ ًاالنغبنيخ
شبسًذ ك٠ ج٤ٔغ االٗشطخ اُذ٣ٞ٤خ د٤٘ٔب ًبٗذ طبُجخ ك٠ ٤ًِخ اُؼِّٞ ٝاٗضٔذ ُضٞسح اُطالة  -2

 .ادزجبجب ػ٠ِ رصش٣ذبد اُِٞسد اُجش٣طب٠ٗ 
  .ُطِجخ ُِضوبكخ اُؼبٓخ اُز٠ ٛذكذ ُٔذٞ اال٤ٓخ ك٠ اُش٣ق أُصشٟشبسًذ ك٠ جٔؼ٤خ ا -3
 شبسًذ ك٠ اُٜ٘ضخ االجزٔبػ٤خ ٝاُز٠ ٛذكذ ا٠ُ جٔغ اُزجشػبد ُٔغبػذح االعش اُلو٤شح  -3

ٝرِوذ ػشض ٠ٌُ رجو٠ ك٠ آش٣ٌب  2163اعزجبثذ ُذػٞح علش ا٠ُ آش٣ٌب ك٠ ػبّ    ًفبتيب

ح ُض٣بسح ٓؼبَٓ ٣ٝٞٗخ ك٠ ًب٤ُلٞس٤ٗب ٝك٠ اُطش٣ن ٣بّ رِوذ دػٞأجَ ػٞدرٜب ثهٌُٜٝ٘ب سكضذ ٝ

 .ظٜشد ع٤بسح ًج٤شح ُزصطذّ ثغ٤بسرٜب ٝرِو٠ ثٜب ك٠ ٝاد ػ٤ٔن 



 

 

 
 
 

  
 تلك المرحلة من عمر الفرد التي –یقصد بمفھوم الشباب عامھ 

 ٠تتسم بالحیویة والنمو الذھني والنفسي واألجتماعى المتزاید 
وفیھ  ا یب   دأ الف  رد یم   ارس أدواره ومكانت  ھ االجتماعی   ة داخ   ل    

 المجتمع 
 

 
 

 یمثل الشباب في كل أمھ عمودھا الفقري  •
 ویدیھا القویة التي تبنى وتحمى ھا النابض قلبو •
  ٠ومخزون طاقتھا المتدفق الذي یملؤھا حیویة ونشاط  •
  ٠ھم ھمزة الوصل التي تربط بین الحاضر والمستقبل و •
 وقود كل حركات التغییر األجتماعىھم و •


 ینایر المجیدة ٢٥الدور الذي قام بھ الشباب المصري في ثورة 

ارة األول   ى لھ   ا والمفج   ر   ذ ك   انوا بمثاب   ة ال   شر  إ ٠ م ٢٠١١
األق   وى الن   دالعھا فق   د خطط   وا وتواص   لوا وث   اروا لیط   البوا      

 ٠بالعیش والحریة والعدالة األجتماعیة
–

  االستجابة للتغیرات االجتماعیة -١
  القدرة على التخیل واإلبداع  -٢
   االستقالل واالعتماد على النفس-٣
 لنشاط  التمتع بالحیویة وا-٤
  تقبل األفكار الجدیدة-٥

–
 


ش        باب یواج        ھ 

ف ي   عوامل الخط ر  
الحی   اة ولكن   ھ ل   م   
ینخ    رط بع    د ف    ي  

المنط  وي  ال  سلوك
عل  ى الخط   ر مث   ل  

 ال        شباب ال        ذي
یع     یش ف     ي ظ     ل 
ظ  روف اقت  صادیة  

تجعل        ھ  ص        عبة
ب عرض    ة للت    سر 

  من المدرسة

ال   شباب المنخ   رط 
ف          ي ال          سلوك  

عل      ى  المنط      وي
الخط   ر ولكن   ھ ل   م  
یب   دأ ف   ي المعان   اة  

العواق         ب  م         ن
ال    سلبیة ال    شدیدة 
ل    ھ مث    ل ال    شباب 
كثی  ر التغی  ب ع   ن   

  ل م  ھالمدرسة ولكن 
 یتسرب بعد 

ال        شباب ال        ذي 
یعانى من العواقب   
ال    سلبیة الناتج    ة  
ع        ن ممارس        ة  
ال                     سلوكیات 
المنطوی      ة عل      ى 
الخط          ر مث          ل  

ل        شباب ال        ذي ا
ت           سرب م           ن  
المدرسة بالفعل أو 

 الشباب المدمن
 

 
  الوطنیة الشبابیةت السیاسا–رابعا 

 
 
 

تعب  ر ع  ن رؤی  ة واض  حة م  ن قب  ل األم  ة تج  اه ش  بابھا  
من ھ وتكون بمثابة رمز اللتزام المجتمع تجاه مواطنی       

  ف  ي وض  ع ص  ورة قومی  ة    دالطالئ  ع وال  شباب ت  ساع  
ھ  داف الم  شتركة   ح  ول حی  اة ال  شباب تخل  ق أط  ارا لأل  

والعمل الجماعي ت وفر قاع دة ل ضمان التوزی ع الع ادل       
للم  وارد الحكومی  ة وفق  ا الحتیاج  ات ال  شباب تع  رض      

لیات حول كیفی ة م شاركة ال شباب ف ي اتخ اذ       آقنوات و 
 القرار فى الدولة

 


 

لعشرین  ثورة الخامس واوزارة الدولة لشئون الشباب بعد •
قام   ت ب   صیاغة مقت   رح اس   تراتیجیة وطنی   ة    م   ن ین   ایر  

 اس        تندت عل        ى ٢٠١٣/٢٠١٨للطالئ        ع وال        شباب 
احتیاج  اتھم الواقعی  ة واست  شراف دورھ  م الم  ستقبلي ف  ي    

 ٠عملیة التنمیة المستدامة وذلك بھدف تمكین الشباب 
 
 
 
) 






 

 
 

 
  

زی  ع ال  سلطة   ویتعل  ق بالممارس  ات الدیمقراطی  ة وتو  
 وتداولھا ودعم المواطنة وحقوق اإلنسان

٢-   ت  وفیر وض ع اق  صادى ك  ریم 
للشباب وھذا یتطلب مواجھ ھ م شكلة  بطال ة ال شباب      

 واالھتمام بثقافة العمل الحر وریادة األعمال
٣-       توفیر مبدأ تكافؤ الف رص ب ین 

ء وھ و األم  ر  الفق راء واألغنی اء وب ین الرج ال والن سا     
ال ذي یقت ضى ت وفیر ودع  م حق وق ال شباب ف ى العم  ل       

 المناسب والتعلیم الجید والمسكن المالئم
٤-    فیتمثل في تطویر التعلیم واالھتمام  

بتنمیة قدرات المتعلم عل ى المقارن ة والتفكی ر النق دي      
ودعم كاف ة األن شطة والممارس ات الثقافی ة المرتبط ة          

 تماء والحفاظ على الھویة المصریةبترسیخ قیم االن
 
 

 
١-  

 . المصري كان سباقا في المناداة بطموحات األمةلشباب •
 م عن د ب دء   ١٩١٩ فقد خرج طالب مدرسة الحق وق ع ام         •

 ١٩٢٥الثورة الشعبیة بجانب دورھم في مظاھرات عامي 
ی  ز  م وف  ى مع  ارك الكف  اح الم  سلح ض  د اإلنجل   ١٩٤٦م و 

  م ١٩٥١بمنطقة القناة عام 
 م ١٩٧٣وكذلك مشاركتھم في ح رب أكت وبر المجی د ع ام           •

  م ٢٠٠٨ضرابات العمالیة بالمحلة الكبرى و دعم اإل



 

 

 ٢٥وص  وال ل  دورھم المھ  م وت  ضحیاتھم الغالی  ة ف  ي ث  ورة   •
أم ال ف ي غ د أف ضل      م التي ثارت عل ى الظل م     ٢٠١١ینایر  

  العدال    ة االجتماعی    ة /وحی    اة كریم    ة قوامھ    ا الحری    ة    
 والكرامة اإلنسانیة

 

 
 

•   :






 

ن ن  سعى إل  ى العم  ل   أوھ  ذا یتتطل  ب م  ن ك  شباب م  صري     •
واالجتھ  اد م  ن اج  ل تحقی  ق التنمی  ة الم  ستدامة لمجتمعن  ا    
الم  صري بع  د ث  ورة ین  ایر وك  ل من  ا یمكن  ھ إن ی  شارك ف  ي   

 ٠ تحقیق التنمیة لوطنھ بطرق شتى كل وفقا لما یستطیع
 

•  





 
 
 
v :   الم  ساھمة ف  ي ح  ل م  شكالت 

 وتنظیم حمالت التوعیة االجتماعیةالمجتمع والتبرع للفراء 
v  :المشاركة في نشر العلم ومحو األمیة  

v  االشتراك في حمالت التوعیة البیئیة  

v  :            الم شاركة ف ي ال دعوة وت صحیح ال وعي
 الدیني

v  : الم   شاركة ف   ي تنمی   ة ال   وعي 
 ٠السیاسي إلفراد المجتمع والدفاع عن حقوق اآلنسان

 
 
 
 


 اكتساب خبرات جدیدة -١
  .تنمیة روح الوالء واالنتماء  -٢
 .تنمیة القدرات والمھارات الشخصیة  -٣
 إتاحة الفرصة للعمل الجماعي والعمل في فریق  -٤


 لتنمیة بالمجتمع   دعم عملیات ا-١
 التنمیةوق  تغییر االتجاھات والقیم السلبیة التي تع-٢
  سد العجز والثغرات الموجودة في احتیاجات المجتمع -٣
  توفیر الجھود الحكومیة-٤

 
 
 


ھ  و ع  الم ف  ضائي م  صري ح  صل م  ن جامع  ة الق  اھرة عل  ى       •

  .بكالوریوس في علم الفلك
تة في باریس وحصل على الماجستیر في علم  استكمل دراس •

ة من نفس الجامعة ا م ثم تبعھا بالدكتور١٩٩٩الفضاء سنة 
 م وھ ى أول دكت وراة م صریة ف ي عل م اكت شاف       ٢٠٠٢سنة  

 الكواكب واألقمار
ویشرف على مشروع تتعاون فیھ ناسا لدراسة المذنبات كما  •

 یشارك في أبحاث استكشاف الماء في المریخ 
 حجى رمزا للعدید من الشباب في مصر یعد عصام  •
 صنفتھ الجامعة العربیة ومجلة ت ایمز األمریكی ة كواح د م ن        •

أھم الشخصیات الفكری ة ف ي م صر والع الم العرب ي وھ و ف ي            
    ٠ من عمرهالتاسعة والعشرین


 

برع في علم الریاضیات وقد حصل على الدكتوراة ونظرا  •
 ائعلتفوقة الر

لما أنجزه في مجال علم ) نیوتن مصر  ( ھ لقبھ اساتذت •
التشفیر وھو اآلن باحث بمعھد نیوتن لعلوم الریاضیات 

 ٠المتقدمة بجامعة كامبریدج 
 م المشاركة في ٢٠٠٩ م و٢٠٠٨وقد رفض في أعوام  •

ن التقدم في أ من هما راالتدریس بجامعة تل أبیب وذلك ل
 ٠قومي المصرىمن الم لدیھم یضر باألھذا العل


 

ـــشكلة النفایــات البالســتیكیة التــي تعـــد        تمكنــت مــن مواجھــة م
د       مشكلة حقیقیة في مصر من خالل اختراع طریقة جدیدة لتولـی
ـــتك        ــسر البالسـ ــدویر ـك ـــق إعـــادة ـت ــوي عـــن طرـی ــود الحـی الوـق
تخدام عامــل محفــز ومنخفــضة التكلفــة یــتم تطویرھــا اآلن      باســ

 ) عام ١٦(   عمرھا ببریطانیا
 

 

 

 .دخل إلى عالم االختراعات وھو في سن العاشرة  •
حــصل وھــو فــي الــصف الثالــث الثــانوي علــى لقــب أحــسن   •

ثــاني مختــرع علــى مــستولى العــالم وھــو صــاحب ثمانیــة      
ـــق  ١٢٠اختراعـــات و   ـــذار الحرـی ـــا إـن ـــا ومنـھ ـــا علمـی  بحـث

 ٠ي وحل مشكلة االحتباس الحرارىوصندوق نفایات حیو
 

 
 

ضل        ١٧عمره الیزید عن     • ن أـف صنیفھ كواحـد ـم م ـت ام وـت  ـع
 علــى مــستوى أفریقیــا وأوربــا وشــمال     مبــرمج شــاب ٢٠

 ) جوجل للعلوم  ( أسیا في معرض 
 

ــین اب   • ـــصنیفھا ـب ــي ت ـــدة الـت ـــة الجدی ــدم التقنی ــارات ـق تـك
 البرمجة على مستوى العالم 

ار         • ن ابتـك د ـم سریع  ه   استطاع التوصل لبرنامج جدـی لـت
ل بــھ          ان یعـم ذي ـك ت اـل ى ضـعف الوـق ث إـل رك البـح مـح
ـــزة   ـــرامج األجھــ ــــر بــ ـــأنھ تغیـی ـــن شــ ـــذي مــ ـــر الــ األمــ

 ونیةراآللیكت
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